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Vichy dezodorant w kulce kuracja przeciw nadmiernemu
poceniu 48 h anti-trace - bez śladów na ubraniach 50 ml
 

Cena: 40,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Roll-on

Producent VICHY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Vichy dezodorant w kulce — kuracja przeciw nadmiernemu poceniu zapewnia 48 h ochrony przed potem. Linia dezodorantów Anti
Trace łączy skuteczność w zapobieganiu skutków nadpotliwości z dbałością o kondycję skóry i to bez śladów na ubraniach!

Dezodorant w kulce Vichy Anti-Trace przeznaczony jest dla osób zmagających się z problemem nadmiernej potliwości i chcących
jednocześnie zadbać nie tylko o delikatną skórę pod pachami (dezodoranty Vichy wykazują właściwości pielęgnacyjne, nawilżające i
kojące dzięki zawartości wody termalnej Vichy), ale też o tkaniny. Nadmierne wydzielanie potu jest wystarczająco uciążliwym
problemem, by godzić się jeszcze na niszczenie ubrań przez kosmetyki blokujące pot.

Żółte plamy na białych bluzkach, czy koszulkach i nieestetyczne białe przebarwienia na czarnych? Z dezodorantem w kulce Vichy z serii
kuracji przeciw nadmiernemu poceniu się Anti-Trace możesz zapomnieć o problemie nadpotliwości i zniszczonych ubraniach. Ciesz się
48-godzinną ochroną przed potem, gładką skórą pod pachami i ubraniami bez śladów antyperspirantu.

Składniki
Aqua/Water - Aluminum Chlorohydrate - Dimethicone - C14-22 Alcohols - Steareth-100/Peg-136/Hdi Copolymer - Parfum / Fragrance -
Perlite - C12-20 Alkyl Glucoside - Tetrasodium Glutamate Diacetate - Iodopropynyl Butylcarbamate.

Charakterystyka
Dezodorant w kulce Vichy kuracja przeciw nadmiernemu poceniu bez śladów na ubraniach - Anti-Trace to kosmetyk przeznaczony do
wszystkich rodzajów skóry, nawet wrażliwej i skłonnej do alergii. Antyperspirant dzięki zawartości wody termalnej Vichy pielęgnuje skórę
pod pachami, nawilża ją i koi, pozostając skutecznym produktem w walce z nadpotliwością. Mimo zawartości regulującego aktywność
gruczołów potowych chlorku glinu, który może pozostawiać ślady na tkaninach, dezodorant Vichy Anti-Trace jest łagodny również dla
ubrań. Nie powoduje ich sztywnienia i nieestetycznych plam.
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Właściwości i zastosowanie dezodorantu w kulce Vichy — kuracja przeciw nadmiernemu poceniu bez śladów na ubraniach - Anti-Trace
Kuracja przeciw nadmiernemu poceniu. 48-godzinna skuteczność dla osób cierpiących z powodu nadmiernego pocenia i które chcą
połączyć skuteczność antyperspirantu z ultratolerancją dla skóry.

Skuteczność
Długotrwała skuteczność antyperspirantu. Składniki aktywne antyperspirantu gwarantują ochronę nawet do 48 godzin.

Tolerancja
Hipoalergiczny. Zawiera Wodę Termalną z Vichy. Produkowany według ścisłych norm przemysłu farmaceutycznego. Testowany przez
dermatologów. Nie zawiera alkoholu.

Komfort i przyjemność stosowania
Dezodorant daje świeżość i miękkość skórze bez białych śladów i żółtych plam lub uczucia dyskomfortu. Po zastosowaniu na skórze
pozostawia lekką, pudrową warstwę bez uczucia lepkości. Gwarantowany brak śladów na skórze lub ubraniu.

Wydzielanie potu przez gruczoły potowe jest zjawiskiem zupełnie naturalnym i potrzebnym — między innymi pozwala utrzymać
prawidłową temperaturę ciała, zapobiegając przegrzania organizmu. Pocimy się zwykle, gdy jest nam zbyt ciepło, gdy uprawiamy sport
lub jesteśmy w ruchu, a także, gdy przeżywamy emocje i stres. Są jednak osoby, których gruczoły potowe wykazują nadaktywność
niemal bez przerwy. To bardzo uciążliwe w codziennym życiu. Schorzenie, które nazywamy nadpotliwością, w medycynie określane jest
jako hiperhydroza.

Z myślą o osobach chcących zapomnieć o tym problemie, powstała seria kosmetyków, antyperspirantów Vichy, które stanowią kurację
przeciw nadmiernemu poceniu. Dezodorant w kulce Anti-Trace zabezpiecza dodatkowo ubrania przed powstawaniem przebarwień i
przed twardnieniem w obszarze pach. Dzięki temu kosmetykowi osoby z nadpotliwością mogą zapomnieć o pocie, jego przykrym
zapachu, mokrych plamach i szybko niszczącej się odzieży. Mogą za to cieszyć się zdrową skórą, 48-godzinną ochroną przed poceniem
bez śladu na ubraniach.

Stosowanie
Stosować codziennie na czyste, suche pachy.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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